
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť Vám přeje  kolektiv zaměstnanců  firmy ZELOS

platný od 2.11. do 6.11. 2020
Váha syrového masa s.k. 150 gramů

                                                   Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Mrkvovo dýňová 1,7,9

02.11. OBĚD I. 1,3

OBĚD II. 1,3,7,9

 OBĚD III. 1,3,7

OBĚD IV. Mrkvový salát s jablky, ananasem, rozinkami a kokosem, loupáčky 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Bramborová s hříbky 1,7,9

03.11. OBĚD I. 1,3,6,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Brambory zapečené s kuřecím masem a zeleninou, sterilovaný okurek 1,3,7

OBĚD IV. 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Štýrská 1,9

04.11. OBĚD I. Hovězí plátek na slanině s bramborovou kaší, míchaný salát 1,7

OBĚD II. 1,3,7

OBĚD III. Kynuté knedlíky polévané povidly a sypané cukrem a mákem 1,3,7

OBĚD IV. Pomazánka z červené řepy s Lučinou a sýrem Eidam, paprika, rajče, pečivo 1,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Hovězí vývar se zeleninou a bramborem 1

05.11. OBĚD I. Sekaná svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem 1,3,7,9,10

OBĚD II. Smažené rybí filé se šťouchaným bramborem, tatarská omáčka 1,3,4,7,10

OBĚD III. Zeleninové lečo s klobásou, chléb 1a,3,6

OBĚD IV. Pomazánka z olomouckých tvarůžků, salát coleslaw, chléb 1,3,7,9,10

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Havířská fazolačka 1a,7,9

06.11. OBĚD I. Vepřový steak na pepři s hráškovou rýží 1

OBĚD II. Kuřecí perkelt se zeleninou, slané palačinky 1,3,6,7,9

OBĚD III. Kynuté buchty “Honzovky“, kakao 1,3,7

OBĚD IV. Těstovinový salát s Mozzarellou 1,3,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

JÍDELNÍ LÍSTEK        

Provozovna 05 
Moravská 412 
Prostějov

Vepřová pečeně dle rychtáře ( lečo, žampiony, játra, vejce ) s dušenou rýží
Smažený zahradnický karbanátek ( mleté vepřové maso s kořenovou zeleninou ) 
se šťouchaným bramborem, kompot
Pirohy plněné brynzou, dušený špenát

Bramborový knedlík plněný uzeninou a polévaný cibulkou s dušeným zelím
Bratislavské rizoto ( těstovinová rýže ) s vepřovým masem sypané sýrem, 
čalamáda

Fazolový salát se šunkou a křenem, okurek, rajče, pórek, vícezrnný 
trojhránek

Kuřecí nudličky na indický způsob ( cibule, kurkuma, smetana, jablka ) s 
těstovinami
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